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Torna l'Ascot barceloní
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Reivindicar aquest complement, poc utilitzat a Barcelona, i lluitar contra el càncer són els objectius de l'esdeveniment, que
recollirà donatius per a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
MARINA MUÑOZ BENITO
BARCELONA
DIMECRES, 4 DE MAIG DEL 2011

Barcelona no serà mai Ascot, aquell poble britànic on les dames exhibeixen les pameles, els
barrets i els adorns de cap més espectaculars mentre veuen carreres de cavalls. Tot i així, el
barret, un accessori de difícil elecció que té tants partidaris com detractors, té aquests dies el
seu moment de glòria a la capital catalana. Gratacós, l'exclusiva botiga barcelonina de teixits
del passeig de Gràcia, celebra la tercera edició de la Setmana del Barret, que aquest any es
caracteritza per tenir una finalitat solidària.
Contribuir a la lluita contra el càncer és un dels principals objectius de les jornades, a més de
mostrar l'ofici artesanal dels barreters i impulsar un accessori que té difícil sortida a la nostra
EL PERIÓDICO
ciutat, tant pel clima com per la timidesa dels catalans. Per lluitar contra el càncer, Gratacós
EL PERIÓDICO
Exposició de barrets i adorns de cap a la botiga de teixits
disposa de la col·lecció MOE, de Cristina Schamann, creada per a les dones que han hagut de
Gratacós, ahir dimarts al migdia, al passeig de Gràcia.
Una edició anterior de la Passejada amb Barret, a Rambla de
renunciar temporalment als cabells per tractaments de quimioteràpia.
Igualment, dijous i divendres, de 12.30 a 14.00 i de 17.30 a 20.00 hores, Laura Costa, assessora d'imatge, oferirà al mateix local els seus
serveis a canvi d'un donatiu per a l'Associació Espanyola contra el Càncer, i aquests seran gratuïts per a malalts de càncer.
A més d'aquesta iniciativa solidària, destacats creadors de barrets, com Carme Mateu i Julio Quijano, porten a terme aquests dies diversos
tallers en què el públic pot admirar el procés de creació d'aquest complement i, com a extra, dissabte es farà un taller de customització de
sandàlies.
Aquestes jornades s'acabaran diumenge que ve, dia 8, amb la celebració de la Passejada amb Barret. Aquesta iniciativa, que ha estat
impulsada per les barreteres Nina Pawlosky i Cristina Prada, consisteix en una passejada oberta a tot el públic en la qual l'única condició
per poder participarhi és portar un barret o adorn de cap. La marxa per reivindicar aquest accessori idea extreta del centre comercial
novaiorquès Macy's, que organitza un esdeveniment similar per rebre la primavera començarà al migdia a la Rambla de Catalunya.
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